جمًُری اسالمی افغاوستان
يزارت ػذلیٍ

گسارش ربغ سًم
سال مالی()5931

تاریخ ارائٍ گسارش:
ماٌ ػقرب سال5991

پس مىظر
ٍسارت ػذلیِ یىی اس ٍسارت ّبی ولیذی دٍلت هی ثبؽذوِ اس سهبى ایدبد تؾىیال ت هٌظن دٍلتی در
افغبًغتبى ػزض اً ذام ًوَدُ ٍ در دٍ رُ ّبی هختلف حىَهت دارای تؾىیل ٍ ،ظبیف ٍ صالحیت ّبی
خبؿ ثَدُ.
درحبل حبضز ٍسارت ػذلیِ طجك تؾىیل عبل  5931هتؾىل اس دٍهؼیٌیت هغلىی ٍاداری ٍدارای 51
ریبعت هزوشی وِ اسخولِ (ریبعت ػوَهی حمَق هزوش ) آى دارای ٍاحذ ّبی دٍهی ٍعَهی (ٍالیتی
ٍٍلغَالی) ٍعِ ریبعت (ریبعت ػوَهی لضبیبی دٍلت ،ریبعت ػوَهی هغبػذت ّبی حمَلی ٍریبعت
ػوَهی هزاوش اصالح ٍ تزثیت اطفبل) آى دارای ٍاحذ ّبی دٍهی (ٍالیتی ) هیجبؽذ 51.ریبعت دیگز آى
تٌْب در هزوش فؼبلیت دارًذ ،هیجبؽذ.
دیذگبُ ٍسارت ػذلیِ ثزای آیٌذُ ػجبرت اس حبوویت لبًَى ٍدعتز عی ثِ ػذالت در عزاعزوؾَر هیجبؽذ
در حبلیىِ ّذف ا عتزاتیضیه ٍسارت را تمَیت عیغتن ػذلی ٍارایِ خذهبت ثبویفیت ػذلی ٍحمَلی ثِ
هزدم ثِ ؽىل هتَاسى در عزاعز وؾَر تؾىیل هیذّذ.
ثٌبءً ٍظبیف اعب عی ایي ٍسارت را در رٍؽٌی دیذگبُ ٍاّذاف ا عتزاتیضیه اػ ،ارایِ خذهبت ثبویفیت
ػذلی ٍحمَل ی ثِ هزدم افغبًغتبى اس طزیك طزح ،تغَیذ ،تذلیك اعٌبد تمٌیٌی ،طی هزاحل ،چبح ًٍؾز
ثِ هَلغ آى  ،دفبع اس دارایی ّبی هٌمَل ٍ غیز هٌمَل دٍلتی  ،ارائِ هغبػذت ّبی حمَلی رایگبى ثِ
هظًٌَیي ٍ هتْویي ثی ثضبػت  ،حل هٌبسػبت حمَلی در هزحلِ اث تذائی (لجل اس ارخبع آى ثِ هحبون)
ارا ئِ آگبّی ّبی حمَلی ثِ ػوَم هزدم  ،ثجت خوؼیت ّب ،احشاة عیبعی ٍ ًظبرت اس ًحَُ ػولىزد آًْب،
تدذیذ تزثیت اطفبل تحت حدش ،رٌّوبیی ٍّوبٌّگی ثب ادارات دٍلتی در سهیٌِ اخزای هىلفیت ّبی
حمَق ثؾزی آًْب ًٍظبرت اس تطجیك هیثبق ّبی ثیي الوللی حمَق ثؾزی در ادارات دٍلتی ٍتزخوِ
اعٌبد حمَلی دٍلت تؾىیل هیذّذ.

خالصٍ گسارش
ٍسارت ػذلیِ در پالى عبال ًِ عبل  5931ثخبطز تحمك (ّ )1ذف ،تؼذاد ( ) 51همذار ّذف (تبرگیت) را
تؼییي ًوَدُ اعت .وِ اس طزیك تحمك فؼبلیت ّب ثبیذ ثِ آى ًبیل آیذ .ثزای رعیذى ثِ اّذاف ٍثذعت
آٍردى همذار ّذف  ،ثِ تؼذاد (  ) 51فؼبلیت ػو ذُ را پالى ًوَدُ اعت ،وِ اس خولِ آى ثبیذ ( ) 51فؼبلیت
در( )3ثزج اٍل عبل تىویل هیگزدیذ.
ایي ٍسارت تَاًغتِ وِ در رثغ عَم عبل هبلی  5931اس خولِ فؼبلیت ّبی هذوَر ثِ تؼذاد ()51
فؼبلیت را صذ فیصذ تىویل ًوبیذ ) 9( ،فؼبلیت دیگز هطبثك پالى ثِ فیصذی ّبی هؼیي پیؾزفت
ًوَدُ اعت.
( .)0فؼبلیت آغبس ًؾذُ ٍ( ) 0فؼبلیت ثؼذ اس آغبس ًغجت هؾىالت هؼطل ؽذُ اعت .ػَاهل تىویل ًؾذى
فؼبلیت ّب هطبثك پالى ،ػذم آغبس () فؼبلیت ٍّوچٌبى هؼطل ؽذى( )5فؼبلیت در ثخؼ تحلیل گشارػ
ارائِ هیگزدد.
ّوچٌبى در ثخؼ آهزیت خٌذر ٍ ٍاحذ حوبیت اس حمَق ثؾز ثخبطز تحمك (ّ ) 1ذف ثِ تؼذاد ()9
همذار ّذف ( تبرگیت) خبرج اس پالى تؼییي گزدیذُ وِ در ایي ثخؼ ثِ تؼذاد ( ) 1فؼبلیت ػوذُ پالى
ؽذّىِ اس خولِ ثِ تؼذاد ( ) 1فؼبلیت صذ فیصذ تىویل ًوَدُ اعت.
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َذف
طزح،
تغَیذ،
تذلیك اعٌبد
تمٌیٌی ،طی
هزاحل،
چبح ٍ ًؾز
ثِ هَلغ آى

مقذارَذف(تارگیت

فؼالیت َای ػمذٌ

) در ربؼسًم

درربغ سًم

فؼالیت َا در
ربغ سًم

پیطرفت

پیطرفت
ػمًمی

طزح  ،تغَیذ ٍ تذلیك ( )1لبًَى

11

%100

%51101

طزح  ،تغَیذ ٍ تذلیك ( )1همزرُ

1

%100

%510

طزح  ،تغَیذ ٍ تذلیك ( )5اعبعٌبهِ

5

%500

%10

طی هزاحل اعٌبد تمٌیٌی طَرفَق الؼبدُ (خبرج اس پالى)

55

%500

%500

طزح تغَیذ ٍتذلیك وَد خشا()5

5

%500

%5001

طجغ ٍ ًؾز ( )50ػٌَاى عٌذ تمٌیٌی

51

%510

%35

ًؾز1000خلذ هبٌّبهِ آگبّی
حمَلی

طجغً ،ؾز ٍ تَسیغ  1000خلذ هبٌّبهِ آگبّی حمَلی

1000

%99

تدذیذ چبح لَاًیي طَر فَق
الؼبدُ

طجغ ً ،ؾز ٍ تَسیؼبعٌبدتمٌیٌی طَرفَق الؼبدُ

1

%500

طجغ ٍ ًؾز 100ثجت ػالین
تدبرتی

طجغ ٍ ًؾز  100ثجت ػالین تدبرتی

100

%500

طجغ ًٍؾز 9ؽوبرُ هدلِ
ػذالت

طجغ ٍ ًؾزهبٌّبهِ هدلِ ػذالت

1

%11

هغبػذت ثِ  1000هتْن ٍ
هظٌَى ثی ثضبػت

ارائِ هغبػذت ّبی حمَلی رایگبى ثِ  1000هظٌَى ٍ
هتْن ثی ثضبػت

1591

%501

حل ٍفصل  119لضبیبی
حمَلی اس طزیك هصبلحِ ٍ
هیبًدیگزی

حل ،فصل ٍ اصالح  119لضیِ حمَلی

151

%10.1

دفبع اس( )931خلذ دٍعیِ
دارائی ّبی دٍلت

دفبع اس ( )931دٍعیِ دارایی ّبی هٌمَل ٍ غیزهٌمَل
دٍلتی

 931دٍعیِ

%500

ثجت  911خَاسًبهِ

ثجت  911خَاس ًبهِ خوؼیت ّب ،احشاة عیبعی رٌّوبی
هؼبهالت ،ػزیضِ ًَیغی ٍ ًظبرت اس ًحَُ ػولىزد آًْب.

105

%551

اهَر
هحدَسیي

ًگْذاری ٍ تزثیت () 5510
هحدَس

ًگْذاری هصئَى هحدَس در هزاوش اصالح ٍ تزثیت
اطفبل .

5510

%500

ادارُ،
هذیزیت ٍ
ارائِ خذهبت

ارتمبی ظزفیت  100تي وبرهٌذ

ارتمبی ظزفیت  100تي اس وبرهٌذاى

تفتیؼ ٍ 51احذ اداری ٍ ارائِ
خذهبت اداری

ارائِ خذهبت
حمَلی

طزح تغَیذ تذلیك ٍطی
هزاحل ( )50عٌذ تمٌیٌی

پیطرفت

فیصذی

فیصذی

%500
%11
%11

%509
%11

115

%190.1

%13

%11
%500
%501

تفتیؼ اهَر اخزاآت ٍ 51احذ اداری در ؽؼ هبُ اٍل

51

%500

خذهبت اداری (اػوبر ،ثبس عبسیَ تدْیش سیز ثٌب ّبی
فشیىی ٍسارت)

5

%500

ػضَیت فؼبل ًوبیٌذُ خٌذر در پزٍعِ اعتخذام

 50هَرد اؽتزان صَرت
گزفتِ اعت

%500

ارتمبی ظزفیت  10تي اس وبروٌبى اًبث

10

%500

%500

تذٍیز ٍروؾبح آگبّی  150تي در خْت تزٍیح خٌذر

150

500%

%500

هؼلَهبت خوغ آٍری
گزدیذ

%10

1

%511

خٌذر

افشایؼ وبروٌبى اًبث ٍارتمبی
ظزفیت آًبى ثْجَد ٍ تبهیي
هحیط وبری هٌبعت ٍثلٌذ
ثزدى عطح آگبّی وبروٌبى
خْت تزٍیح خٌذر

ًظبرت
استطجیك
وٌَاًغیَى ّب
ٍهزٍر لَاًیي
حمَق ثؾزی

خوغ آٍری هؼلَهبت اس تطجیك
وٌَاًغیَى ّب

پیزاهَى حمَق اطفبل ٍتطجیك وٌَاًغیَى حمَق افزاد
دارای هؼلَلیت

هزٍر لَاًیي ٍعبسگبری آى ثب
هفبد وٌَاًغیَى ّبی حمَق
ثؾزی

هزٍر هغَدُ  1عٌذ تمٌیٌی

4

%11

%10
10%
%10

%10

%511

پیطرفت اجراآت
فؼالیت َای تکمیل ضذٌ
دربخص تقىیه ي وطرات :
-5
-1
-9
-1
-1
-1
-1
-1

ثِ تؼذاد ( )11لبًَى تغَیذ ٍتذلیك گزدیذُ اعت.
ثِ تؼذاد( )1همزرُ تغَیذ ٍتذ لیك گزدیذُ اعت.
ثِ تؼذاد ( )5اعبعٌبهِ طزح تغَیذ ٍتذلیك گزدیذ.
رٍی ( )55عٌذ تمٌیٌی ثصَرت فَق الؼبدُ اخزاآت صَرت گزفتِ اعت.
طجك پالى وَد خشا طزح تغَیذ ٍتذلیك گزدیذ.
در رثغ عَم عبل هبلی  5931ثِ تؼذاد ( )51ػٌَاى عٌذ تمٌیٌی طجغ ًؾز ٍتَسیغ گزدیذُ اعت.
عِ ؽوبرُ ثجت اػالًبت تدبرتی ثِ تؼذاد ( )100خلذ طجغ ً ,ؾز ٍتَسیغ گزدیذُ اعت.
ثِ تؼذاد ( )1ؽوبرُ اعٌبد تمٌیٌی ثِ تیزاص ّبی هختلف هدذداٌ طجغ ًؾز ٍتَسیغ گزدیذُ اعت.

در بخص خذمات حقًقی:
 -5در طی رثغ عَم عبل هبلی  5931ثزای ( )1591هظٌَى ٍهتْن ثی ثضبػت هغبػذت حمَلی
صَرت گزفتِ اعت  .اس آًدولِ ثِ تؼذاد ( )191تي ثزائت حبصل ًوَدُ ٍدر هدبسات ( )5300تي
تخفیف صَرت گزفتِ اعت.
درثخؼ ارائِ هؾَرُ ّبی حمَلی ثزای ( )911تي اس هتمبضیبى هؾَرُ حمَلی دادُ ؽذُ اعت.
در ثخؼ ارائِ آگبّی حمَلی ػبهِ ( )111هزتجِ خلغبت آگبّی ػبهِ حمَلی ثزای هزدم تطجیك
گزدیذُ ٍثِ تؼذاد ( )50111اٍراق تجلیغبتی تَسیغ گزدیذُ اعت وِ ثِ تؼذاد ( )50111تي هزداى
ٍسًبى اس آگبّی ّبی حمَلی هغتفیذ ؽذُ اًذ.
 -1در رثغ عَم عبل هبلی  5931اس( )931خلذ دٍعیِ در ثخؼ لضبیبی دٍلت اس اهَال هٌمَل ٍغیز
هٌمَل دٍلتی دفبع صَرت گزفتِ وِ در ًتیدِ درهَرد( )3019خزیت ٍ ( )51ثغَُ سهیي
ٍهجلغ( )501510103افغبًی ٍهجلغ ( )5111111.1دالز اهزیىبیی ثِ ًفغ دٍلت درهحبون ثالثِ
اصذار حىن ؽذُ اعت.
ٍّوچٌبى ثبالی ( )1ثغَُ ( )1ثغَاعِ ( )151هتز هزثغ سهیي ٍهجلغ ( )1531311افغبًی
ٍ( )1311191دالز اهزیىبیی ثِ ضزر دٍلت اصذار حىن ؽذُ اعت.
 -9در رثغ عَم عبل هبلی  5931ثِ تؼذاد ( )105خَاسًبهِ صبدر گزدیذُ اعت .وِ اس آًدولِ ()551
خَاسًبهِ خذیذ ثزای خوؼیت ّب ٍ( )1خَاس خذیذ ثزای احشاة عیبعی ٍ( )5خَاس ًبهِ تدذیذی ثزای
احشاة عیبعی ( )11خَاس ًبهِ خذیذ ثزای رٌّوبی هؼبهالت ٍ( )531خَاسًبهِ تدذیذی رٌّوبی
هؼبهالت ٍ( )51خَاسًبهِ خذیذ ٍ( )91خَاسًبهِ تدذیذی ثزای ػزیضِ ًَیغبى صبدر گزدیذُ اعت.
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دربخص امًر محجًزیه :
 -5در هذت رثغ عَم عبل هبلی ( )5931هدوَػب ثِ تؼذاد ( )5510تي اس هحدَسیي در هزاوش اصالح
ٍتزثیت اطفبل تحت حدش لزار گزفتِ وِ اس آًدولِ ثِ تؼذاد ( )911تي هحدَسیي ثِ اعبط لزار
څارًَالی ,فیصلِ هحبون ٍیبّن تىویل هذت حدش رّب گزدیذُ اًذ.
اس هزاوش اصالح ٍتزثیت اطفبل ٍالیبت (هیذاى ٍردن ,ثغالى  ,ثلخ ,فبریبة ,خَسخبى ٍعزپل ) ًظبرت
صَرت گزفتِ اعت.
در بخص ادارٌ يمذیریت:
 -5ثزرعی ٍتْیِ گشارؽبت ( )1ریبعت هزوشی  ,ارائِ ( )51گشارػ وٌتزٍل ػیٌی ٍخبری ریبعت
ّبی هزوشی ٍٍالیتی  ,اخزاآت ( )1حىن فَق الؼبدُ ٍارائِ گشارؽبت آى ّ ,وچٌبى ًظبرت
ٍوٌتزٍل اس ( )1ادارُ هزوشی ػٌذالوَلغ صَرت گزفتِ اعت.
 -1وبرهٌذاى ریبعت ّبی هزوشی ٍٍالیتی ٍسارت ػذلیِ ثِ ( )91ثزًبهِ آهَسؽی داخلی ٍخبرخی
هؼزفی گزدیذُ اعت وِ هدوَػب ثِ تؼذاد ( )115تي اس وبرهٌذاى تحت آهَسػ ّبی ارتمبی
ظزفیت لزار گزفتِ اًذ.
 -9پزٍصُ اػوبر تؼویزوَدوغتبى  %500فیصذ تىویل گزدیذُ ثز آٍرد ثبًی ٍتغلیوی آى صَرت
گزفتِ اعت  .پزٍصُ اػوبر تؼویز ریبعت ػذلیِ فبریبة  %31پیؾزفت وبری داؽتِ اعت وِ
ػٌمزیت تىویل هیگزدد.

دربخص آمریت جىذر ي ياحذ حمایت از حقًق بطر مايرای پالن:
 -5ثِ هٌظَر افشایؼ تؼذاد وبروٌبى اًبث در ٍسارت ػذلیِ در پزٍعِ ؽبرت لیغت ٍاهتحبى  50ثغت
اؽتزان صَرت گزفت اعت ٍّوچٌبى ثزای عِ تي اس هحصالى اًبث وِ ثزًبهِ وبر آهَسی را ثِ
هذت یىغبل فزا گزفتِ ثَدًذ عٌذ فزاغت تَسیغ گزیذُ اعت.
ّوچٌبى غزض ارتمبی ظزفیت وبروٌبى اًبث ثزًبهِ ارتمبی ظزفیت ثزای  10تي اس وبروٌبى اًبث دایز
گزدیذ.
ٍ ثزای  150تي اس وبروٌبى ٍسارت ػذلیِ ٍروؾبح آگبّی دّی اّویت ٍتز ٍیح خٌذر ثزگشار گزدیذ.
 -1در ثخؼ حوبیت اس حمَق ثؾز راُ اًذاسی عز ٍی ٍخوغ آٍری هؼلَهبت پیزاهَى تطجیك پالى ػول
عفبرؽبت صَرت گزفتِ اعت ٍ ثِ تؼذاد  1عٌذ تمٌیی غزض عبس گبری آى ثب هفبد وٌَاًغیَى ّبی
حمَق ثؾزی هزٍر گزدیذُ اعت.
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تحلیل اجراآت:
الف :فؼالیت َای در حال اجرا:
دربخص تقىیه يوطرات:
 -5در طی ریغ عَم عبل هبلی  )1( 5931ؽوبرُ هدلِ ػذالت ثِ تیزاص ( )1000خلذ طجغ ًؾز ٍتَسیغ
گزدیذُ اعت ٍثبالی یه ؽوبرُ آى وبر خزیبى دارد.
 -1در طی ریغ عَم عبل هبلی  )5( 5931ؽوبرُ هبٌّبهِ آگبّی حمَلی ثِ تیزاص (ً )1000غخِ طجغ
ًؾزٍتَسیغ گزدیذُ ٍثبالی ( )1ؽوبرُ دیگز آى وِ (ً )1000غخِ هیؾَد وبر خزیبى دارد.
دربخص خذمات حقًقی:

 -5درطَل رثغ عَم عبل هبلی  )151( 5931لضیِ اسطزیك هصبلحِ ٍهیبًدیگزی حل ٍفصل گزدیذُ
اعت.
ّوچٌبى ثِ تؼذاد ( )9110لضیِ اهالوی  )1110( ,لضیِ دیًَی ٍتدبرتی  )110(ٍ ,لضیِ فبهیلی
ثزرعی ٍخْت حل ٍفصل ثِ هحبون احبلِ گزدیذُ ٍ( )991لضیِ ثؼذ اس اصذار فیصلِ هحبون تطجیك
گزدیذُ اعت.

ب :فؼالیت َای آغاز وا ضذٌ:

ج :فؼالیت َای مؼطل ضذٌ:
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بذست آيردن اَذاف (وتایج فؼالیت َای تکمیل ضذٌ)
دس بخش تمٌیي:
ّ -1صاست ػذلیَ یگاًَ هشجغ طشح ،تسْیذ ّتذلیك دس ػشصَ لاًًْگزاسی بْدٍ کَ توام اسٌاد تمٌیٌی ّصاست ُا
ّاداسات دّلتی سا طی هشادل ًوْدٍّ .سًّذ کاسی شاًشا لاًًْوٌذ ساختَ ّسِْلت سا ایجاد هیٌوایذ تا اداسات
هذتشم بتْاًٌذ دس سّشٌایی آى بشای ُوْطٌاى خْیش اجشاآت لاًًْی ًوْدُتا باشذ کَ اداسٍ سالن ّػاسی اص فساد
بَ هیاى آهذٍ ّجلْ استشاّفساد گشفتَ شْد.
دس بخش ًششات:
ّ -1صاست ػذلیَ هطابك پالى اسٌاد تمٌیٌی،اػالًات تجاستی ّ ُوچٌاى هاٌُاهَ هجلَ ػذالت ّ اخباس آگاُی دمْلی سا
بَ غشض آگاُساختي هشدم ّکاسهٌذاى دّلتی بَ ًشش سپشدٍ است کَ بذّى شک دس صهیٌَ لاًًْوٌذ شذى سًّذ
کاسی اداسات دّلتی ُّوچٌاى آگاُی هشدم اص لاًْى ّ دمْق شاى هْثش بْدٍ است.
دسبخش خذهات دمْلی:
 -2دسبخش لضایای دمْلی دس سطخ کشْس سسیذٍ گی الصم صْست گشفتَ ،اص دمْق ػاهَ ،هلکیت ُای دّلتی
دفاع ّاصچٌگال غاصبیي ّصّسهٌذاى بَ ًفغ دّلت تصوین لضایی اتخار گشدیذٍ استُّ .وچٌاى دس صهیٌَ هٌاصػات
دمْلی هیاى طشفیي اصالح صْست گشفتَ است
دسهشادل هختلف هذاکواتی دمْق هظًٌْیي ّهتِویي بی بضاػت تاهیي گشدیذٍ اصجولَ  234تي هتِویي بشائت
داصل ًوْدٍ ُّوچٌاى دسهجاصات 1011تي اص هتِویي تخفیف آهذٍ ّبشای هتماضیاى هشْسٍ ُای الصم دمْلی
اسائَ گشدیذٍ است.
 -3دس بخش هذجْصیي:
دس ایي بخش اص هذجْصیي هؼشفی شذٍ بَ هشکض اصالح ًگِذاسی الصم صْست گشفتَ بؼذ اص تؼلین ّتشبیَ هجذد
اطفال هتخلف بَ جاهؼَ ،سالن بشگشداًیذٍ شذٍ اًذ.
دسبخش اداسی:
 -1بشای  461تي اص کاسهٌذاى ّصاست ػذلیَ بشًاهَ ُای آهْصشی دایش گشدیذٍ است کَ اص هْضْػات هِن دمْلی
آگاُی داصل ًوْدٍ ّسّی چگًْگی اجشاآت ّاسائَ خذهات بِتش بشای هشاجؼیي هْثش ّالغ شذٍ است.
 -4باصسسی ّاجشاآت سیاست تفتیش باالی اداسات ّصًذگی هشدم تاثیش صیادی گزاشتَ است بذیي هؼٌی دس صْستیکَ
کاسشاى دس اداسات تذت اثش ّصاست بَ کٌذی ّیا هؼطل لشاس گیشد ،با ُوکاسی سیاست تفتیش پیگیشی هیگشددّ.
تمشیباً هشجغ اهیذّاسی بشای هشدم بخاطش اص بیي بشدى فساد اداسی هیباشذ.
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مطکالت
ضمارٌ

مطکالت

راٌ حل َای پیطىُادی

5

ًجَد اهٌیت در ٍالیبت

2

ووجَد تؾىیل در ثخؼ ّبی هغبػذت ّبی اسدیبد تؾىیلذرثخؾْبی هغبػذت
حمَلی ،هذیزیت ّبی حمَق ٍلضبیبی دٍلت حمَلی،هذیزیت ّبی حمَق ٍلضبیبی دٍلت.

تبهیي اهٌیت در ٍالیبت خْت اًدبم ثْتز اهَر ٍ
ٍظبیف ؽؼجبت ٍسارت ػذلیِ
ّبی

9

ًجَد هزاوش اصالح در عطح ٍ 11الیت

اػوبر هزاوش اصالح ثزای ٍ 11الیت

4

ًجَد تؼویز ریبعت ػذلیِ ثزای ٍ 1الیت

اػوبر تؼویزهغتمل ثزای 1ریبعت ػذلیِ ٍالیبت

1

ػذم ّوىبری ارگبًْبی پَلیظ ،څارنوالی ایدبد ّوبٌّگی ثیؾتز ٍ ثْتز هیبى ارگبًْبی
ومحاکم
هزثَطِ.

6

ػذم اطالع هحبون اس ٍلت ٍ سهبى خلغِ ای هطبثك لبًَى اخزاآت خشائی  1رٍس لجل ثبیذ ثِ
هغبػذ حمَلی اطالع دادُ ؽَد.
لضبیی ثزای هغبػذیي حمَلی.

7

ػذم اطالع څارنوالی ثِ ٍویل هذافغ در هطبثك لبًَى ثبیذ هتْن اس ایبم گزفتبری الی
هحبون ثالثِ حك گزفتي ٍویل ٍ هغبػذ حمَلی
خزیبى تحمیك
را دارد

8

هذاخلِ ارگبًْبی غیزهغئَل در لضبیبی خلَ گیزی اس هذاخلِ ارگبًْبی هذوَر
حمَلی

9
51
55

9

يزارت ػذلیٍ

مصرف بًدجٍ

مصرف بًدجٍ بٍ میلًن افغاوی
هدوَع ثَدخِ
هٌظَرؽذُ عبل
هبلی5931

 311111131ثَدخِ  101110000ثَدخِ
اًىؾبفی
ػبدی

مصرف بًدجٍ بٍ اساس َرربغ بٍ مبلغ يفیصذ
ػادی
رثغ اٍل
رثغ دٍم
رثغ عَم

فیصذی

56.85 515984471

اوکطافی
4717694

95278267 24.949 515941419
64.9 459716

522251

فیصذی
5.92
8.7
94.14

رثغ چْبرم
مجمًع
01

96518575 88.619 219749681

44.16

913011131

